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Člani izvršnega odbora

Zadeva: Sejo IO JJZS
V skladu z 29. členom Statuta JJZS, predsednik Robert Perc sklical sejo izvršnega odbora JJZS, ki je potekala v
četrtek, 20. 2. 2020 ob 17:30, v prostorih Fakultete za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana.
Seje so se udeležili: Robert Perc, predsednik; Elvis Podlogar, podpredsednik; Denis Kurbus, generalni sekretar;
Dejan Kink, športni direktor; Martin Jazbec, predsednik Sodniške komisije.
Odsotnost opravičili: Karl Kelc, Damjan Apollonio
Predlagan dnevni red seje:
1. Mednarodni koledar in načrtovanje aktivnosti, domači koledar aktivnosti, finance
2. Program usposabljanja strokovnega kadra (status, prehodno obdobje, termini usposabljanj, zakonske
obveznosti)
3. Zbornik 25 let - aktivnosti in terminski plan
4. Priprave na skupščino JJZS in podelitev nagrad
5. Pobude in predlogi

Ugotovitveni sklep:
Na seji je prisotnih pet od sedmih članov izvršnega odbora, tako je organ sklepčen in lahko
nadaljuje z delom. Sprejeto soglasno.
Postopkovni sklep:
Potrdi se predlagani dnevni red seje izvršnega odbora. Sprejeto soglasno.

K točki 1
Predsednik Robert Perc predstavi novosti v zvezi z mednarodnimi tekmovanji. Pove, da bo Paris open
tudi letos kategoriziran kot Grand slam. Balkan open pa bo imel naziv Regional championship.
Evropsko prvenstvo za člane bo letos v Izraelu in sicer v začetku junija. Predstavnik gostitelja je JJEU
predstavil varnostne zadeve in vprašanja samega tekmovanja. JJEU je poslala odpravo v pregled
prizorišča. Gre za kraj, ki je oddaljeno nekje uro vožnje iz Tel Aviva. Najugodnejši način prevoza je z
vlakom. Gre za sever države v bližini meje z Libanonom, kjer težav z varnostjo ne zaznavajo. Mejne
formalnosti so člani delegacije opravili brez težav, ne glede na predhodne obiske določenih držav.
Organizator bo zagotovil kontaktno osebo na samem letališču, oziroma pred samo mejno kontrolo.
Predsednik poudari pomen pravilnih zapisov celotnih podatkov odprave, saj so mejni organi zelo
natančni pri pregledu. Pričakujemo tudi problem z ceno letalskih kart, saj izkušnje kažejo, da so le te

najcenejše kakšen teden pred poletom. Kar je pa zelo tvegano. Ta teden bo JJEU poslala vabilo z
cenami hotela.
Mladinsko Evropsko prvenstvo se prestavi na mesec september. Organizator je Ruska zveza, ki
predvideva 4 tekmovalne dni. Njihovi tekmovalci bodo najverjetneje nastopali pod oznako JJIF.
Obvezna bo tudi doping kontrola, ki jo bo izvedla nevtralna stran.
O Svetovnem prvenstvu za vse selekcije v Abu dhabiju se razmišlja o zamiku tekmovanja po koledarju
naprej zaradi Formule 1.
Koledarju zveze bodo prilagojene tudi priprave selektorjev. V prvem polletju imamo pri članih samo
dva tekmovalca in sicer Tima Toplaka in Majo Povšnar. Postavlja se vprašanje, ali imata oba ustrezne
sparinge za pripravo na najvišjem nivoju. Je smiselno delat kot do sedaj in vabit mladince v Tacen, ali
borda z prihrankom omenjenih stroškov pomagat tekmovalcema na pripravah v tujini? Trenuten
sistem je dober za mladince in ne povsem zanju. Glede na to, da je junija EP, ostale tekme
pomembne za mladince in kadete pa v jeseni, bi bilo bolj smiselno zmanjšat število priprav in
omogočit omenjenima kaj pomembnejšega zanju. Lani je zveza v okviru svojih zmožnosti pokrila
majhen del prevoza Maji Povšner, ki redno obiskuje treninge v Zagrebu.
Cilj zveze ostaja poslati na tekmovanja optimalno število tekmovalcev, ki bodo uspeli doseči
maksimalen uspeh. Zaradi finančnih okvirjev je potrebno ves čas tehtati med različnimi odločitvami,
kaj in koliko sofinancirati, da pomagamo našim reprezentantom v največji možni meri, hkrati pa ne
zaidemo v negativno poslovanje.
Športni direktor omeni, da je ključen tudi izbor reprezentance vsaj pol leta prej. Izbrani kandidati
imajo povsem enake obveznosti obiskovanja priprav in pripravljalnih tekem, kot določi selektor
posamezne reprezentance in se je delalo do sedaj.
Sklep: v sladu z predhodnimi dogovori zveza javno objavi seznam reprezentantov do 25. 2. 2020.
Dodaten sklep: na sestanku z selektorji se pripravi okvirni finančni načrt in uravnoteži priprave po
selekcijah. Zveza sofinancira tekmovalce in selektorje prioritetno za EP in SP.

K točki 2
Predsednik je obiskal Kongres športa v Piranu. Zvedel je, da namerava MIZŠ v pogoje za financiranje
letnih programov NPŽ vnesti tudi obvezo potrjeni programov usposabljanj strokovnih kadrov. Pove,
da smo lani oktobra imenovali Ognjena Sajeta, predsednika Komisije za licenciranje in usposabljanje,
za nosilca in koordinatorja izvedbe oblikovanja novih programov v skladu z Zakonom o športu. Novost
je ta, da obstajata po novem samo 2 stopnji. Trener 1 lahko samostojno vodi trening, trener 2 pa
poleg vodenja treningov tudi načrtuje izvedbo le teh.
Predsednik in Ognjen Saje sta imela na to temo sestanek in sta tedensko na telefonski zvezi. Želja je
priprava minimalnega obsega programa na podlagi programov, ki jih že imamo. Osnutek smo že
vložili na MIZŠ, prav tako smo dvakrat dobili pripombe. Gre za lepotne popravke, ki jih bo Ognjen
popravil predvidoma do nedelje. V program usposabljanj so se dodala tudi tekmovalna in sodniška
pravila, kar je tudi pobuda mednarodne zveze. Ko bo program sprejet ta mesec, bo izvršni odbor
oblikoval pravilnik, ki bo podoben sedanjemu. Načrt je, da se v prvem delu dokvalificira tiste kadre, ki
potrebujejo glede na razliko obstoječih programov in novih nekaj dodatnega znanja. S tem se čimprej
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spravi skozi večina kadra za potrebe občinskih razpisov za klube. Poskušalo se bo priznati tudi čas
usposabljanj za nacionalne sodnike v želji, da bo dokvalifikacije trenerjev čim manj.
Sklep: nosilec programa usposabljanja pripravi informacijo za članice.
K točki 3
Predsednik pove, da se zbornik od lanskega leta še ni prestavil naprej. Veliko časa se namreč sedaj
posveča pripravi programov in ostalim aktualnim nujnim zadevam. Pove, da so v sklopu priprav
Sporazuma z Policijo, prosili Gorazda Toplaka, da nekaj napiše o zgodovini zveze. Gorazd je zelo
dobro in natančno opisal svoj del, tako da Robi predlaga, da se ga prosi, da njegovo delo, ki bi ga
malo spremenil in dopolnil, uporabimo tudi v zborniku. Pove, da je aktivno pomagal tudi Peter Miklič,
vendar je sedaj zadeva malo zastala. Načrtuje sestanek vseh deležnikov do konca meseca, da se
zadeva premakne iz mrtve točke. Časa je največ do poletja. Pove, da bo prosil tudi svetovne prvake,
da napišejo kaj. Svoje mesto v zborniku bodo dobili tudi klubi, da v njem predstavijo svojo zgodovino
in dodajo nekaj slik. Zbral je že nekaj komentarjev funkcionarjev iz tujine, ki so bili pripravljeni
namenit nekaj besed v zborniku o naši zvezi.
Zbornik bo lektorirala Janja Vavtar. Okviren strošek zbornika z mehkimi platnicami (200-300 kom, 100
listni) bo 1600-2000€.

K točki 4
21.3.2020 je po koledarju JJZS predvidena Skupščina v Globokem.
Potrebno je pripravit poročila komisij in delovnih teles ter finančnega dela. Predlaga se podelitev
nagrad za uspehe trenerjem in tekmovalcem iz obdobja lanskega leta. Predsednik predlaga, da se
omenjena podelitev prestavi v spomladanski del leta in ne decembra, kot je bilo do sedaj.
Predsednik pove, da so na zadnji skupščini glasovali o izrednih podelitvah pasov v zvezi z pritožbo na
odločitev Komisije za polaganje pasov in stališčem izvršnega odbora, kot to predvideva Statut JJZS.
Ker je prišlo do proceduralne napake, se bo omenjena točka obravnavala še enkrat.
Predsednik naloži sekretarju, da od nosilcev dejavnosti in predsednike komisij zveze pridobi poročila
za delo v 2019 in sicer najkasneje do 8.3.2020.
Prav tako naj izda vabilo za skupščino. Gradivo bo poslano naknadno.

K točki 5
Športni direktor Dejan Kink predlaga, da se v Pravilniku o sofinanciranju članov reprezentance, v
točki 4. pravilnika, omeji plačilo nočitev reprezentantom na dve noči.
SKLEP: Pravilniku o sofinanciranju članov reprezentance se v 4. točki doda časovni okvir plačane
namestitve s strani JJZS in omeji na 2 noči. Sklep sprejet soglasno.
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Sekretar pove, da je dobil prošnjo DBV Fudoshin za spremembo koledarja JJZS. Zaradi zasedenosti
telovadnice, bi tekmo DP v borbah za U16 in U 21 želeli organizirati v nedeljo, 19. 4. 2020.
SKLEP: DP v borbah za U16 in U21 se izvede v nedeljo, 19. 04. 2020. Sklep sprejet soglasno.

V vednost:
- članom NO JJZS
- članom IO JJZS

Robert Perc
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije
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